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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA PUIESTI 

CONSILIUL LOCAL PUIEŞTI 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 
aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău 

 
 
Consiliul local al comunei Puieşti, judeţul Buzău 
Având în vedere: 
-expunerea de motive a primarului înregistrat la nr.297/2017 
-raportul compartimentului de resort înregistrat la nr.298/2017 
-raportul secretarului comunei înregistrat la nr.299/2017 
-prevederile Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal , cu 
modificările aduse prin Legea nr. 196 din 29 septembrie 2017 pentru 
modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, Legea nr.209/2017 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal  
-prevederile Legii nr.351/2001 privind adoptarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional ,secţiunea IV –Reţeaua de localităţi, cu modificările şi 
completările ulterioare 
-Cu respectarea prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative , republicată, cu modificările 
și completările ulterioare 
-avizul comisiilor de specialitate 
 
 În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”c”, 
art.45, alin.(2), lit.”c” şi art.115.alin.(1),lit.”b” din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
  
 Art.1 Se stabilesc impozitele şi taxele locale aplicabile la nivelul 
comunei Puiești, județul Buzău în anul 2018 conform anexei nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 01.01.2018 dată 
când își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local Puieşti 
nr.57/20.12.2016 cu modificările și completările ulterioare. 

Art.3 Secretarul comunei va face publică şi va comunica tuturor 
persoanelor şi autorităţilor interesate prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

   
   
    Președinte de ședință, 
         Consilier local,  
    Manea Adrian -Florin                         Contrasemnează, 
                            Secretar, 
                           Voicu Vali  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.58 PUIEȘTI-BUZĂU ,21 decembrie 2017 
 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința ordinară din data 
de 21.12.2017 cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(2), lit.”c”  din Legea nr. 215/2001, a 
administrației publice locale ,  ( R2) , cu un număr de 9 voturi ”pentru” , 0 ”abțineri” și 0 voturi 
”împotrivă” , din numărul total de 13 consilieri în funcție și 9 consilieri prezenți la ședință. 
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                               Anexa la  

H.C.L. Puiesti nr.58/21.12. 2017 
 

 
 

IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE 
 
 Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal constituie integral 
venituri proprii ale bugetului local al Comunei Puiesti, după caz, 
următoarele resurse financiare: 

A. Impozitele şi taxele locale, instituite prin titlul IX, respectiv: 
a. impozitul pe clădiri si taxa pe cladiri; 
b. impozitul pe teren si taxe pe teren; 
c. impozitul pe mijloacelor de transport; 
d. taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor; 
e. taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; 
f. impozitul pe spectacole; 
g. taxele speciale; 
h. alte taxe locale. 

B. Amenzile şi penalităţile aferente impozitelor şi taxelor locale 
prevăzute la litera A.; 

C. Dobânzile pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxele locale 
prevăzute la litera A.; 

CAP. 1 IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLADIRI 
 

ART. I  Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice 
1) Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in cadrul 

unitatii administrativ teritoriale a Comunei Puiesti, datoreaza anual 
impozit pentru acea cladire, exceptând cazul in care prin lege se 
prevede altfel.   

2)  Pentru clădirile proprietate publică sau privată a Comunei Puiesti, 
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după 
caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte 
taxa pe clădiri, care se datorează de concesionari, locatari, titularii 
dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii 
similare impozitului pe clădiri. În cazul transmiterii ulterioare altor 
entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau 
folosinţă asupra clădirii, taxa se datorează de persoana care are 
relaţia contractuală cu persoana de drept public. 
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3) În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, 
închiriere, administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai 
mari de o lună, taxa pe clădiri se stabileşte proporţional cu numărul 
de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, 
administrare ori folosinţă. Pentru fracţiunile mai mici de o lună, taxa 
se calculează proporţional cu numărul de zile din luna respectivă. 
 

4)  În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, 
închiriere, administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai 
mici de o lună, taxa pe clădiri se datorează proporţional cu numărul 
de zile sau de ore prevăzute în contract. 
 

5)   Pe perioada în care pentru o clădire se plăteşte taxa pe clădiri, nu 
se datorează impozitul pe clădiri. 

6)  În cazul în care pentru o clădire proprietate publică sau privată a 
statului ori a unităţii administrativ-teritoriale se datorează impozit 
pe clădiri, iar în cursul unui an apar situaţii care determină 
datorarea taxei pe clădiri, diferenţa de impozit pentru perioada pe 
care se datorează taxa pe clădiri se compensează sau se restituie 
contribuabilului în anul fiscal următor. 

7) În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau 
mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii 
datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire 
aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile 
individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun 
datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă. 

 
 

Art.II Calculul impozitului pe cladirile rezidentiale aflate in 
proprietatea persoanelor fizice 

(1)Pentru cladirile rezidentiale si cladirile anexa, aflate in proprietatea 
persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote 
de 0.08%, asupra valorii impozabile a cladirii. 

(2)Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei se determină prin 
inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimată în metri 
pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare exprimată în lei/mp din 
tabelul următor: 
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VALORILE IMPOZABILE PE METRU PĂTRAT DE SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ 
DESFĂŞURATĂ CONFORM ART. 457 ALIN. 2 

Tipul clădirii 

Cu instalaţii de 
apă, canalizare, 
electricitate şi 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

lei/m2 

Fără instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electricitate 
sau încălzire 

 lei/m2 

1. Clădiri cu cadre din beton armat, 
sau cu pereţi exteriori din cărămidă 
arsă sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament 
termic şi/sau chimic 

 600 

2. Clădire cu pereţii exteriori din 
lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din 
orice alte materiale nesupuse unui 
tratament termic şi/sau chimic 

 200 

3. Clădire-anexă cu cadre din beton 
armat, sau cu pereţi exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic 

 175 

4. Clădire-anexe cu pereţii exteriori 
din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din 
orice alte materiale nesupuse unui 
tratament termic şi/sau chimic 

 75 

(3)In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, 
pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica in tabelul mai sus 
prezentat valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare materialului 
cu ponderea cea mai mare. 

(4)Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin 
insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale 
balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansarda, 
exceptând suprafetele podurilor neutilizate ca locuinta, ale scarilor si 
teraselor neacoperite. 

(5)Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv 
masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a 
cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un 
coeficient de transformare de 1,4. 

(6)Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării 
acesteia ,după cum urmează: 
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-a) cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la 
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă 

-b) cu 30%  pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani 
şi 100 de ani inclusiv ,la data de 1 ianuarie a anului de referinţă. 

-c) cu 10%  pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani 
şi 50 de ani inclusiv ,la data de 1 ianuarie a anului de referinţă. 
 (7)În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, 
din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta 
se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea 
lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde 
obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru 
asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin 
acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, 
precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe 
întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale 
aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea 
performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a 
clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea 
lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă 
de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. 

(8)Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul 
localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii 
determinate conform  art.457 , alin.2 cu coeficientul de corecţie 
corespunzător, prevăzut mai jos: 

Ø Puieşti de Jos  zona A rangul IV ______________ 1,10 
Ø Puieşti de Sus, Nicoleşti, Dăscăleşti, Măcrina, Lunca, Plopi zona A 

rangul V _______________1,05 
 
 

VALORILE IMPOZABILE PE METRU PĂTRAT DE SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ 
DESFĂŞURATĂ  AJUSTATA CONFORM ART. 457 ALIN. 6 

Tipul clădirii 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate 
şi încălzire (condiţii 

cumulative) 

lei/m2 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire  
lei/m2 

RANGUL LOCALITĂŢII – IV- 
Puieşti de Jos 
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1. Clădiri cu cadre din 
beton armat, sau cu 
pereţi exteriori din 
cărămidă arsă sau din 
orice alte materiale 
rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau 
chimic 

 660 

2. Clădire cu pereţii 
exteriori din lemn, din 
piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din 
vălătuci sau din orice 
alte materiale nesupuse 
unui tratament termic 
şi/sau chimic 

 220 

3. Clădire-anexă cu 
cadre din beton armat, 
sau cu pereţi exteriori 
din cărămidă arsă sau 
din orice alte materiale 
rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau 
chimic 

 193 

4. Clădire-anexe cu 
pereţii exteriori din 
lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă 
nearsă, din vălătuci sau 
din orice alte materiale 
nesupuse unui 
tratament termic şi/sau 
chimic 

 83 

5 Subsol, demisol sau 
mansardă utilizată ca 
locuinţă. 

 75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

6. Subsol, demisol sau 
mansardă utilizată cu 
alte scopuri decât cel de 
locuinţă. 

 50% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

 
 
 
 
 



Pagina 8 din 44 

VALORILE IMPOZABILE PE METRU PĂTRAT DE SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ 
DESFĂŞURATĂ  AJUSTATA CONFORM ART. 457 ALIN. 6 

Tipul clădirii 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

lei/m2 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice sau 

încălzire  
lei/m2 

RANGUL LOCALITĂŢII – V- 
Puieşti de Sus, Nicoleşti, Dăscăleşti, Măcrina, 

Lunca, Plopi  
1. Clădiri cu cadre din 
beton armat, sau cu 
pereţi exteriori din 
cărămidă arsă sau din 
orice alte materiale 
rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau 
chimic 

 630 

2. Clădire cu pereţii 
exteriori din lemn, din 
piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din 
vălătuci sau din orice 
alte materiale nesupuse 
unui tratament termic 
şi/sau chimic 

 210 

3. Clădire-anexă cu 
cadre din beton armat, 
sau cu pereţi exteriori 
din cărămidă arsă sau 
din orice alte materiale 
rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau 
chimic 

 184 

4. Clădire-anexe cu 
pereţii exteriori din 
lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă 
nearsă, din vălătuci sau 
din orice alte materiale 
nesupuse unui 
tratament termic şi/sau 
chimic 

 79 
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5 Subsol, demisol sau 
mansardă utilizată ca 
locuinţă. 

 75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

6. Subsol, demisol sau 
mansardă utilizată cu 
alte scopuri decât cel de 
locuinţă. 

 50% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

                                                                                                                          
 
 
 
 
 

Art.III Calculul impozitului pe cladirile nerezidentiale aflate in 
proprietatea persoanelor fizice 

 (1) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor 
fizice impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0.2% 
asupra valorii care poate fi: 
      a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un 
evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la 
organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă; 
 b)valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, 
construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta: 
 c)valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera 
dreptul de propietate, in cazul cladirilor dobindite in ultimii 5 ani anteriori 
anului de referinta. 
 (2)Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor 
fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se 
calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a 
cladirii. 
 (3)In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform 
prevederilor mai sus aratate impozitul pe cladirile nerezidentiale se 
calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile dererminate 
pentru calculul impozitului pe cladirile rezidentiale.  
 

Art.IV Calculul impozitului pe cladiri cu destinatie mixta  aflate in 
proprietatea persoanelor fizice 

 (1)In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea 
persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului 
calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cu impozitul 
determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential. 
 (2)In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal 
la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza  
la fel ca in  cazul impozitului pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea 
persoanelor fizice.  



Pagina 10 din 44 

 (3)Daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop 
nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, se aplica urmatoarele reguli: 
 a)in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal 
la care nu se desfasoara nici o activitate economica, impozitul se calculeaza 
la fel ca in  cazul impozitului pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea 
persoanelor fizice; 
 b)in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal 
la care se desfasoara o activitate economica, iar cheltuielile cu utilitatile 
sunt inregistrate in sarcina persoanei care a desfasurat activitatea 
economica, , impozitul se calculeaza  la fel ca in  cazul impozitului pe 
cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice.  

 
  

 
Art. V CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI  PE CLĂDIRI DETINUTE  

DE PERSOANELE JURIDICE 
 

(1)Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de 
persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea 
unei cote de 0.08% asupra valorii impozabile a  clădirii.    

(2)Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de 
persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea 
unei cote de 0.2% asupra valorii impozabile a  clădirii.  

(3)Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de 
persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, 
impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0.4% 
asupra valorii impozabile a cladirii. 

(4)In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea 
persoanelor juridice, impozitul se determina prin insumarea impozitului 
calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform pc. (1), cu 
impozitul calculat pentru suprafata folosita in scop nerezidential conform 
pc.(2) . 

(5)Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a 
cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea la 31 
decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa si 
poate fi: 

a)ultima valoare impozabila inregistrata in evidenta organului fiscal; 
b)valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un 

evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor 
aflate in vigoare la data evaluarii; 

c)valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, 
construite in cursul anului fiscal anterior; 

d)valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul 
de proprietate, in cazul cladirilor dobindite in cursul anului fiscal anterior; 

e)in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea 
inscrisa in contabilitatea proprietarului cladirii si comunicata 
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concesionarului, locatarului, titularului dreptului de proprietate sau de 
folosinta, dupa caz. 
    (6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe 
baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în 
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data 
evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din 
anul de referinţă. 

 
(7)Prevederile alin. (6) nu se aplica in cazul cladirilor care apartin 

persoanelor fata de care a fost pronuntata o hotarâre definitiva de 
declansare a procedurii falimentului. 

(8)In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea 
impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota 
impozitului/taxei pe cladiri este de 5%. 

(9)In cazul in care proprietarul cladirii pentru care se datoreaza taxa pe 
cladiri nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 3 ani anteriori anului 
de referinta, diferenta de taxa fata de cea stabilita conform alin.(1) sau(2), 
dupa acz, va fi datorata de proprietarul cladirii. 

 
 
 
 
 

Art.VI DECLARAREA, DOBÂNDIREA, INSTRAINAREA SI 
MODIFICAREA CLADIRILOR 

 
(1)Impozitul pe cladiri este datorat pentru intreg an fiscal de persoana 

care are in proprietate cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal 
anterior. 

(2)In cazul dobândirii sau construirii unei cladiri in cursul anului, 
proprietarul acesteia are obligatia sa depuna o declaratie organul fiscal local 
(Comuna Puiesti), in termen de 30 zile de la data dobândirii si datoreaza 
impozit pe cladiri incepind cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 
   (3) Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră 
după cum urmează: 
    a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului 
prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de 
recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a 
lucrărilor; 
    b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia 
de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-
verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege; 
    c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la 
termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat 
prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării 
acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are 
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elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. 
Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului 
prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, 
precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte 
impozitul pe clădiri. 
    (4) Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în 
evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă  obligaţie 
legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă 
ele au fost executate fără autorizaţie de construire. 
    (5) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este 
transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care 
deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a 
anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. 
  (6) În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor 
modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau 
parţială a folosinţei, care determină creşterea sau diminuarea valorii 
impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligaţia să 
depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază 
teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data 
modificării respective, şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile 
condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 
        (7) În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să 
depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local,respectiv 
Comuna Puiesti, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii 
şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului 
următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie 
de desfiinţare. 
    (8) Dacă în cursul anului intervine un eveniment care conduce la 
modificarea impozitului pe clădiri, impozitul se calculează conform noii 
situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 
    (9) În cazul clădirilor la care se constată diferenţe între suprafeţele 
înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile 
executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund 
situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din 
lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, 
precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii 
situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se 
înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexă la 
declaraţia fiscală. 
    (10) Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin 
care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori 
folosinţă. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa 
se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis 
dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. 
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  (11) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul 
unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se 
referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, 
închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii 
la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării 
în vigoare a contractului. 
  (12) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul 
unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se 
referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care 
transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are 
obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează 
o situaţie centralizatoare a acestor contracte. 
    (13) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri 
datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o 
declaraţie la organul fiscal local, respectiv Comuna Puiesti, până la data de 
25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă. 
    (14) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de 
înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. 
    (15) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul 
persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului 
sau a taxei pe clădiri. 
 
 

Art.VII Plata impozitului/taxei pe cladiri 
 

(1)Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual în două rate egale astfel:  

- până la 31 martie; 
- până la 30 septembrie inclusiv.                                                                     

(2)Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către 
contribuabili, persoane fizice sau juridice ,de până la 50 lei inclusiv, se 
plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul  în care 
contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza 
aceleiaşi unităţi administrativ teritoriale ,suma de 50 lei se referă la 
impozitul pe clădiri cumulat. 

(3)Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru 
intregul an de catre contribuabili, pâna la 31 martie a anului respectiv, se 
acorda o bonificatie de 10%. 
  (4) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau 
folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se 
plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni 
din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, 
titularul dreptului de administrare sau de folosinţă. 
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 (5) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, 
persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, 
închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe clădiri de la 
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi 
o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din 
perioada de valabilitate a contractului. 

 

Art.VIII Scutiri acordate la impozitul/taxa pe cladiri datorata 
conform art. 456 Cod Fiscal 

  (1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: 
    a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a 
unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru 
activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu 
persoane juridice de drept public; 
    b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, 
date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu 
finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a 
acestora; 
   c) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând 
cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi 
componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor folosite pentru 
activităţi economice; 
   d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând 
cultelor religioase recunoscute oficial, asociaţiilor religioase şi 
componentelor locale ale acestora, precum şi casele parohiale, cu excepţia 
încăperilor folosite pentru activităţi economice; 
   e) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat,  cu 
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice ; 
    f) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului 
şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia 
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
    g) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite 
pentru activităţi economice; 
    h) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, 
hidrometeorologice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea 
împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate 
canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia 
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
    i) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, 
silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi 
conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte 
activităţi economice; 
    j) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea 
sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa 
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de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor 
personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor 
drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
    k) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, 
a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
    l) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la 
art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
   m) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în 
gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu 
handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de 
invaliditate; 
        (2) Consiliul local a Comunei Puiesti  hotăraste, in baza art. 456 alin. 
(2) să acorde scutirea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru 
următoarele clădiri: 
    a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de 
arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele 
prevăzute la alin. (1) lit. x)din Legea nr.227/2015 , art.456, alin.(1); 
    b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât 
monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor 
istorice şi în zonele construite protejate; 
    c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către 
organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii 
sociale; 
    d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru 
activităţile fără scop lucrativ; 
    e) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii 
locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de 
credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind 
stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii 
de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea 
de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia; 
    f) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 
ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; 
    g) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea 
sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 
alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
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    h) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor ale căror venituri constau în exclusivitate din indemnizaţie de 
şomaj sau ajutor social; 
    i) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de 
intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin 
care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către 
auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, 
în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice 
a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
158/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
    j) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 
privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
    (3) Scutirea  de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se 
aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care 
persoana depune documentele justificative.    
  (4) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. k), l) şi m): 
    a) scutirea se acordă integral pentru clădirile aflate în proprietatea 
persoanelor menţionate la alin. (1) lit. k) deţinute în comun cu soţul sau 
soţia. În situaţia în care o cotă-parte din clădiri aparţine unor terţi, scutirea 
nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi; 
    b) scutirea se acordă pentru întreaga clădire de domiciliu deţinută în 
comun cu soţul sau soţia, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor 
menţionate la alin. (1) lit. l) și m). În situaţia în care o cotă-parte din clădirea 
de domiciliu aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte 
deţinută de aceşti terţi. 
   
 
 

CAP. 2     IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 
 

(1) Orice persoană care are în proprietate un teren situat unitatea in raza 
unitatii  administrativ teritoriale a Comuna Puiesti datorează pentru 
acesta un impozit anual, exceptând cazul in care prin lege se prevede 
altfel.  

    (2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în 
folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se 
stabileşte taxa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari, titulari 
ai dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare 
impozitului pe teren. În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a 
dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra 
terenului, taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu 
persoana de drept public. 
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    (3) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, 
precum şi taxa pe teren prevăzută la alin. (2) se datorează către bugetul 
local al Comunei Puiesti.  
  (4) În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, 
închiriere, administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai mari de o 
lună, taxa pe teren se stabileşte proporţional cu numărul de luni pentru 
care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori 
folosinţă. Pentru fracţiunile mai mici de o lună, taxa se calculează 
proporţional cu numărul de zile din luna respectivă. 
  (5) În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, 
închiriere, administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai mici de o 
lună, taxa pe teren se datorează proporțional cu numărul de zile sau de ore 
prevăzute în contract.  
     
    (6) Pe perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se 
datorează impozitul pe teren. 
  (7) În cazul în care pentru o suprafaţă de teren proprietate publică sau 
privată a unităţii administrativ-teritoriale se datorează impozit pe teren, iar 
în cursul unui an apar situaţii care determină datorarea taxei pe teren, 
diferenţa de impozit pentru perioada pe care se datorează taxa se 
compensează sau se restituie contribuabilului în anul fiscal următor. 
    (8) În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe 
persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată 
în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale 
proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală 
din impozitul pentru terenul respectiv. 
 

ART. I   Calculul impozitului/taxei pe teren 
 

 (1) Comuna Puiesti este situată  în zona A în cadrul localităţii şi 
rangul IV pentru satul Puieşti de Jos – reşedinţă de comună respectiv 
rangul V pentru satele Puieşti de Sus , Nicoleşti, Dăscăleşti , Măcrina, 
Lunca, Plopi 
   (2) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa 
terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria 
de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. 
     (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul 
agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe 
teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în 
hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 
 

ZONA IN CADRUL 

LOCALITATII 

RANGUL LOCALITATII LEI  

RON/HA 
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ZONA A.   

- sat Puieşti de Jos IV 889 

- sat Puieşti de Sus V 711 

- sat Nicoleşti 

- sat Dăscăleşti 

- sat Măcrina 

- sat Lunca 

- sat Plopi  

V 

V 

V 

V 

V 

711 

711 

711 

711 

711 

   
 (4) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol 
la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, 
impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, 
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul 
următor, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie 
corespunzător: 
Nr. 
crt. 

 
Categoria de 
folosinţă/ zonă 

ZONA A 

Rangul IV – 
Puieşti de Jos 

Rangul V 
Puieşti de Sus, 

Nicoleşti, Dăscăleşti, 
Măcrina, Lunca, Plopi 

1. Teren arabil 
31 28 

2. Păşune 23 21 
3. Fâneaţă 23 21 
4. Vie 51 46 
5. Livadă 58 53 

6. Pădure sau alt teren 
cu vegetaţie forestieră 31 28 

7. Terenuri cu apă 17 15 
8. Drumuri şi căi ferate X X 
9. Teren neproductiv X X 

(5)Impozitul pe teren s-a stabilit prin aplicarea coeficientului de corecţie 
corespunzător rangului localităţii respectiv: 
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- Puieşti de Jos                                                                                 
1,10; 

- Puieşti de Sus, Nicoleşti, Dăscăleşti, Măcrina, Lunca ,Plopi            
1,00; 

    (6)  Ca excepţie de la prevederile alin. (3)-(5), în cazul contribuabililor 
persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în 
registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu 
construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. 
(7) numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
    a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 
   b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, 
venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. 
a). 
 
    (7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se 
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu 
suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu 
coeficientul de corecţie corespunzător: 

-Puieşti de Jos______________zona A ,rangul IV:-coeficient de 
corecţie:1,10 

-Puieşti de Sus, Nicoleşti, Dăscăleşti, Măcrina, Lunca , 
Plopi__________zona A, rangul V:-coeficient de corecţie :-1,05 

Nr.crt. Categoria de 
folosinţă 

ZONA –lei ron/ha 
A/ 

rangul 
IV 

A/ 
rangul V 

C D 

1. Teren cu 
construcţii 

34 33 - - 

2. Arabil 55 53 - - 
3. Păşune, 

fâneață 
31 29 - - 

4. Vie pe rod 61 58 - - 
5. Livadă pe rod 62 59 - - 
6. Pădure sau alt 

teren cu 
vegetaţie 
forestieră 

19 17 - - 

7. Teren cu 
amenajări 
piscicole 

37 36 - - 

 
ART. II    Declararea şi datorarea impozitului şi a taxei pe teren 

    (1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana 
care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal 
anterior. 
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    (2) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia 
are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local 
, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 
    (3) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este 
transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care 
deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a 
anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. 
    (4) Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se 
modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care 
conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează 
conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 
    (5) În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul 
acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul 
fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în 
termen de 30 de zile de la data modificării folosinţei, şi datorează impozitul 
pe teren conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului 
următor. 
    (6) În cazul terenurilor la care se constată diferenţe între suprafeţele 
înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile 
executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere 
suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. 
Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în 
registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează 
conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui 
în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea respectivă, ca anexă 
la declaraţia fiscală. 
  (7) În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul 
unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se 
referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, 
închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii 
la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării 
în vigoare a contractului. 
   (8) În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul 
unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se 
referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care 
transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are 
obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează 
o situaţie centralizatoare a acestor contracte. 
      (9) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren 
datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o 
declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se 
află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a 
înregistrat situaţia respectivă. 
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    (10) Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiţionată de 
înregistrarea acestor terenuri la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. 
    (11) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul 
persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului 
sau a taxei pe teren. 

 
 
 

ART. III  Plata impozitului şi a taxei pe teren 
 

    (1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele 
de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
    (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru 
întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a 
anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 
    (3) Impozitul pe teren, datorat  bugetului  local de către contribuabili, 
persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral 
până la primul termen de plată. 
    (4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri 
amplasate pe raza Comunei Puiesti, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la 
impozitul pe teren cumulat. 
    (5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau 
folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se 
plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni 
din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, 
titularul dreptului de administrare sau de folosinţă. 
    (6) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, 
persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, 
închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe teren de la 
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi 
o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din 
perioada de valabilitate a contractului. 
 
 

ART. IV  Scutiri acordate la impozitul/taxa pe teren datorate 
conform art. 464 Cod fiscal 

 
    (1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru: 
    a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a 
unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru 
activităţi economice sau agrement; 
    b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, 
date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu 
finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a 
acestora; 
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    c) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi 
asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu 
excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
    d) terenurile aparţinând cimitirelor ; 
    e) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, cu 
excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice care 
generează venituri,cu modificările şi completările ulterioare; 
    f) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite 
pentru activităţi economice; 
    g) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, precum şi terenurile 
aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind 
categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate 
imobiliară; 
    h) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, 
gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea 
resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum 
şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o 
hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea 
suprafeţei solului; 
    i) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, 
pentru perioada cât durează ameliorarea acestora; 
    j) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii 
pentru agricultură sau silvicultură; 
    k) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri 
naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele de siguranţă a 
acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul 
pistelor reprezentând zone de siguranţă; 
    l) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul 
pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 
    m) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub 
coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a 
Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt 
folosite pentru activităţi economice; 
    n) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de 
război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de 
război; 
    o) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 
118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 
persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 
105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
    p) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor 
încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai 
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minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul 
I de invaliditate; 
    q) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
82/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
    r) suprafeţele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca 
monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 456 
alin. (1) lit. x), indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de 
administrare, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi 
economice. 
    (2) Consiliul local al Comunei Puiesti hotăraste in baza art.464 alin.(2)  să 
acorde scutirea de impozitulul/taxa pe teren datorate pentru: 
    a) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către 
organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii 
sociale; 
    b) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru 
activităţile fără scop lucrativ; 
    c) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru 
activităţile fără scop lucrativ; 
    d) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 
5 ani; 
    e) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în 
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. 
b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
    f) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric; 
    g) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare 
constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social; 
    h) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani 
ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară 
pe cheltuială proprie; 
    i) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric 
şi protejate; 
    j) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în 
zonele protejate; 
    k) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga 
durată a efectuării cercetărilor. 
    (3) Scutirea  de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se 
aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care 
persoana depune documentele justificative. 
    (4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi 
juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter 
sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se 
reduce cu 50% . Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care 
este îndeplinită această condiţie. 
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    (5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. n), o) şi p) 
    a) scutirea se acordă integral pentru terenurile aflate în proprietatea 
persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. n), deţinute în comun cu soţul sau 
soţia. În situaţia în care o cotă-parte din teren aparţine unor terţi, scutirea 
nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi; 
    b) scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflate în 
proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. o) și p) deţinute în comun 
cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din terenul respectiv 
aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de 
aceşti terţi. 
 
 
 

CAP. 3  IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 
    (1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care 
trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual 
pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în prezentul 
capitol se prevede altfel. 
    (2) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât 
mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România. 
    (3) Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al 
Comunei Puiesti, unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de 
lucru, după caz. 
    (4) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de 
leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de 
transport se datorează de locatar. 
 

 
ART. I  Calculul impozitului 

 
    (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul 
mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol. 
    (2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe 
mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a 
acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din 
aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Mijloc de transport cu tracțiune mecanică  

I. Vehicule înmatriculate (lei /200 cmc sau fracțiune din aceasta) 

1) Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi 
autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
până la 1.600 cmc, inclusive 

  
 

8 
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2) Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu 
capacitatea cilindrică de peste 1.600 cmc 

9 

3)) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 
1601 cmc şi 2000 cmc inclusiv 

18 

4) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 
2001 cmc şi 2600 cmc inclusiv 

72 

5) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 
2601 cmc şi 3000 cmc inclusiv 

144 

6) autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
peste 3001 cmc 

290 

7) autobuze ,autocare,microbuze 24 

8)alte vehicule cu tracţiune mecanică cu 
masa totală maximă autorizată de până la 12 
tone, inclusiv 

30 

9)tractoare înmatriculate 18 

II. Vehicule înregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cmc 

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate 
cilindrică< 4.800 cmc 

3 

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate 
cilindrică> 4.800 cmc 

5 

2.  Vehicule fără capacitate cilindrică 
evidențiată* 

50 lei/an 

*) Nu intră sub incidența punctului 2 vehiculele cu tracțiune alta decât 
mecanică . 

  (3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 85%, 
conform hotărârii consiliului local. Prin mijloc de transport hibrid se 
intelege mijlocul de transport care are tractiune mecanica si electrica.  
    (4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din 
impozitul pentru motocicletele respective. 
    (5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală 
autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de 
transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată 
egală sau mai mare de 12 tone 

Numărul de axe şi 
greutatea brută încărcată 

Impozitul 
(în lei/an) 
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maximă admisă Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

I două axe 

 1 
Masa de cel puţin 
12 tone, dar mai 
mică de 13 tone 

0 142 

 2 
Masa de cel puţin 
13 tone, dar mai 
mică de 14 tone 

142 395 

 3 
Masa de cel puţin 
14 tone, dar mai 
mică de 15 tone 

395 555 

 4 
Masa de cel puţin 
15 tone, dar mai 
mică de 18 tone 

555 1257 

 5 Masa de cel puţin 
18 tone 555 1257 

II 3 axe 

 1 
Masa de cel puţin 
15 tone, dar mai 
mică de 17 tone 

142 248 

 2 
Masa de cel puţin 
17 tone, dar mai 
mică de 19 tone 

248 509 

 3 
Masa de cel puţin 
19 tone, dar mai 
mică de 21 tone 

509 661 

 4 
Masa de cel puţin 
21 tone, dar mai 
mică de 23 tone 

661 1019 

 5 
Masa de cel puţin 
23 tone, dar mai 
mică de 25 tone 

1019 1583 

 6 
Masa de cel puţin 
25 tone, dar mai 
mică de 26 tone 

1019 1583 

 7 Masa de cel puţin 
26 tone 1019 1583 

III 4 axe 

 1 
Masa de cel puţin 
23 tone, dar mai 
mică de 25 tone 

661 670 
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 2 
Masa de cel puţin 
25 tone, dar mai 
mică de 27 tone 

670 1046 

 3 
Masa de cel puţin 
27 tone, dar mai 
mică de 29 tone 

1046 1661 

 4 
Masa de cel puţin 
29 tone, dar mai 
mică de 31 tone 

1661 2464 

 5 
Masa de cel puţin 
31 tone, dar mai 
mică de 32 tone 

1661 2464 

 6 Masa de cel puţin 
32 tone 1661 2464 

    (6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau 
tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală 
sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu 
suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
 
 

Combinații de autovehicole, autovehicol articulat sau tren rutier cu 
masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Numărul de axe şi 
greutatea brută încărcată 

maximă admisă 

Impozitul 
(în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

I 2 + 1 axe 

 1 
Masa de cel puţin 
12 tone, dar mai 
mică de 14 tone 

0 0 

 2 
Masa de cel puţin 
14 tone, dar mai 
mică de 16 tone 

0 0 

 3 
Masa de cel puţin 
16 tone, dar mai 
mică de 18 tone 

0 64 

 4 
Masa de cel puţin 
18 tone, dar mai 
mică de 20 tone 

64 147 

 5 
Masa de cel puţin 
20 tone, dar mai 
mică de 22 tone 

147 344 
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 6 
Masa de cel puţin 
22 tone, dar mai 
mică de 23 tone 

344 445 

 7 
Masa de cel puţin 
23 tone, dar mai 
mică de 25 tone 

445 803 

 8 
Masa de cel puţin 
25 tone, dar mai 
mică de 28 tone 

803 1408 

 9 Masa de cel puţin 
28 tone 803 1408 

II 2 + 2 axe 

 1 
Masa de cel puţin 
23 tone, dar mai 
mică de 25 tone 

138 321 

 2 
Masa de cel puţin 
25 tone, dar mai 
mică de 26 tone 

321 528 

 3 
Masa de cel puţin 
26 tone, dar mai 
mică de 28 tone 

528 775 

 4 
Masa de cel puţin 
28 tone, dar mai 
mică de 29 tone 

775 936 

 5 
Masa de cel puţin 
29 tone, dar mai 
mică de 31 tone 

936 1537 

 6 
Masa de cel puţin 
31 tone, dar mai 
mică de 33 tone 

1537 2133 

 7 
Masa de cel puţin 
33 tone, dar mai 
mică de 36 tone 

2133 3239 

 8 
Masa de cel puţin 
36 tone, dar mai 
mică de 38 tone 

2133 3239 

 9 Masa de cel puţin 
38 tone 2133 3239 

III 2 + 3 axe 

 1 
Masa de cel puţin 
36 tone, dar mai 
mică de 38 tone 

1698 2363 

 2 
Masa de cel puţin 
38 tone, dar mai 
mică de 40 tone 

2363 3211 
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 6 Masa de cel puţin 
40 tone 2363 3211 

IV 3 + 2 axe 

 1 
Masa de cel puţin 
36 tone, dar mai 
mică de 38 tone 

1500 2083 

 2 
Masa de cel puţin 
38 tone, dar mai 
mică de 40 tone 

2083 2881 

 3 
Masa de cel puţin 
40 tone, dar mai 
mică de 44 tone 

2881 4262 

 4 Masa de cel puţin 
44 tone 2881 4262 

V 3 + 3 axe 

 1 
Masa de cel puţin 
36 tone, dar mai 
mică de 38 tone 

853 1032 

 2 
Masa de cel puţin 
38 tone, dar mai 
mică de 40 tone 

1032 1542 

 3 
Masa de cel puţin 
40 tone, dar mai 
mică de 44 tone 

1542 2454 

 4 Masa de cel puţin 
44 tone 1542 2454 

 
(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte 
dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe 
mijlocele de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul 
următor: 

 
Masa totala maxim autorizata Impozit 

-lei- 
a. Pâna la 1 tona, inclusiv 9 
b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 34 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 
d. Peste 5 tone 64 
 
 
 
 
 
    (8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de 
transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
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│               Mijlocul de transport pe apă                Impozit 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit 

şi uz   personal                                                      

21 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 

3. Bărci cu motor 210 

4. Nave de sport şi agrement 500 

5. Scutere de apă                                             210 

6. Remorchere şi împingătoare X 

a) până la 500 CP, inclusiv 559 

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 909 

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1398 

d) peste 4000 CP 2237 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune 

din acesta 

182 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de 

tone, inclusiv 

182 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de 

tone şi până la 3000 de tone, inclusiv 

280 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de 

tone 

490 

 
 
    (8) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală 
maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de 
identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt 
document similar. 

(9)Veniturile provenite din aceste taxe se vor utiliza exclusiv pentru 
lucrări de întreţinere, modernizare, reabilitare şi construire a drumurilor 
locale şi judeţene, din care: 60% constituie venituri la bugetul local, iar 40% 
constituie venituri la bugetul judeţean. 

 
ART. II  Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport 
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  (1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an 
fiscal de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de 
transport înmatriculat sau înregistrat  la data de 31 decembrie a anului 
fiscal anterior. 
 (2) În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia 
are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază 
teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după 
caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe 
mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 
înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport. 
 (3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât 
România, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la 
organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, 
sediul sau punctul de lucru, după caz, şi datorează impozit pe mijloacele de 
transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării 
sau înregistrării acestuia în România. 
        (4) În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, 
proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui 
rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de 
lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să 
datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 
    (5) În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe 
mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau 
punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale 
cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază 
teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de 
zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează impozitul pe 
mijloacele de transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 
ianuarie a anului următor. 
    (6) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de 
leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli: 
    a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând 
cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing 
financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia încetează contractul de 
leasing financiar; 
    b) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal 
local în a cărui rază de competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în 
termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a 
bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în 
posesia locatarului, însoţită de o copie a acestor documente; 
    c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au 
obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la consiliul local competent, în termen 
de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a 
bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în 
posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente. 
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    (7) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul 
persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului 
pe mijloacele de transport. 
 
 

ART. III  Plata impozitului pe mijloacele de transport 
 

    (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate 
egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
    (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, 
datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie 
a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv. 
    (3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat bugetului local de 
către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se 
plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care 
contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru 
care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-
teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport 
cumulat al acestora. 
 

ART. IV  Scutiri la plata impozitului pe mijloacele de transport 
 

(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru: 
    a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea 
veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale 
veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 
contribuabilului; 
    b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul 
persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau 
coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau 
accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un 
singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
    c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la 
art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 
contribuabilului; 
    d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur 
mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
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    e) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru 
transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a 
Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei; 
    f) mijloacele de transport ale instituţiilor publice; 
    g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate 
pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau 
suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă 
tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public; 
    h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 
    i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în 
pastoral; 
    j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă; 
    k) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează 
sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a 
Ministerului Tineretului şi Sportului; 
    l) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament 
constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii 
de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, 
social şi cultural; 
    m) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate 
acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură 
găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de 
recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu 
handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în 
dificultate, în condiţiile legii; 
    n) autovehiculele acţionate electric; 
    o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu 
sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto 
sau societate de leasing; 
    p) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale. 
    (2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea 
impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul 
agricol. 
    (3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de 
transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, stabilită conform alin. 
(2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care 
persoana depune documentele justificative. 
    (4) Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru 
persoanele fizice care domiciliază în localităţile precizate în: 
    a) Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului 
special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din 
Munţii Apuseni, cu modificările ulterioare; 
   b) Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului 
special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării 
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economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta 
Dunării", cu modificările 
 
 (5) Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) se acordă integral pentru un 
singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea 
persoanelor menţionate la aceste litere, deţinute în comun cu soţul sau 
soţia. În situaţia în care o cotă-parte din dreptul de proprietate asupra 
mijlocului de transport aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru 
cota-parte deţinută de aceşti terţi. 

CAP. 4  TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI 
AUTORIZAŢIILOR 

ART. I    Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a 
autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemănătoare 

 
 (1) Potrivit art. 474 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 227/2015 taxa pentru 
eliberarea certificatului de urbanism se stabileşte în funcţie de suprafaţa 
pentru care se solicită certificatul de urbanism, pentru mediu rural fiind 
egală cu 50% din taxa stabilită în mediu urban si este egala cu suma 
stabilita conform tabelului urmator: 

Suprafaţa pentru care se 
obţine certificatul de 

urbanism 
TAXA (LEI ron) 

 a. Până la 150 m2 inclusiv   3 

 b. Între 151 m2 şi 250 m2 

inclusiv 
  3,5 

 c. Între 251 m2 şi 500 m2 

inclusiv 
  4,5 

 d. Între 501 m2 şi 750 m2 

inclusiv 
  6 

 e. Între 751 m2 şi 1.000 m2 

inclusiv 
  7 

    
 f.  Peste 1.000 m2 7 + 0,01 lei/ m2 pentru fiecare m2 

care depăşeşte 1.000 m2 ? 

 
    (2) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 
30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei 
iniţiale. 
    (3) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de 
urbanism şi amenajarea teritoriului,este în sumă de 15 lei. 
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    (4) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire 
rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţii. 
    (5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte 
construcţii decât cele menţionate la alin. (4) este egală cu 1% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 
    (6) Pentru taxele prevăzute la alin. (4) şi (5) stabilite pe baza valorii 
autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli: 
     a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie 
declarate de persoana care solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de 
emiterea acesteia; 
    b) pentru taxa prevăzută la alin. (4), valoarea reală a lucrărilor de 
construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii 
stabilită la calculul impozitului pe cladiri; 
    c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar 
nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, 
persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind 
valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al 
autorităţii administraţiei publice locale; 
    d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia 
finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a 
stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie; 
    e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea 
stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către 
persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie 
rambursată de autoritatea administraţiei publice locale. 
    (7) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 
30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei 
iniţiale. 
    (8) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, 
a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită 
pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 
    (9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de 
organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt 
incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 
    (10) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, 
cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame 
situate pe căile şi în spaţiile publice este de 8 lei pentru fiecare metru pătrat 
de suprafaţă ocupată de construcţie. 
    (11) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri 
şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie 
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte la 13 lei, pentru 
fiecare racord. 
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    (12) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi 
adresă se stabileşte la 9 lei. 
 
 
 
 
ART. II  Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor 

activităţi 
 

     (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se 
stabileşte de consiliul local şi este de 17 lei. 
 (2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător și a unui carnet 
de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabileşte în sumă de 
40 lei  urmând ca pentru eliberarea unui nou carnet de comercializare să fie 
achitată suma de 20 lei/carnet. 
     (3) Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 
- Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - 
Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din 
economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui 
Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea 
Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului 
local al comunei Puiești o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a 
autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa 
aferentă activităţilor respective, în sumă de 8 lei/m.p. 
         (4) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (3), 
în cazul în care persoana îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite 
de către primarul comunei Puiești în a cărui rază de competenţă se află 
sediul sau punctul de lucru. 
    

ART. III  Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi 
autorizaţiilor nu se datorează pentru: 

 
 (1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi 
autorizaţiilor următoarele: 
a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de 
război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele 
prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la 
art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de 
cult sau construcţii-anexă; 
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d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin 
domeniului public al statului; 
e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de 
interes public naţional, judeţean sau local; 
f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul 
construcţiei este o instituţie publică; 
g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin 
concesionare, conform legii; 
h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul 
construcţiei este o instituţie sau o unitate care funcţionează sub 
coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a 
Ministerului Tineretului şi Sportului; 
i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul 
construcţiei este o fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform 
legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură 
naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi 
cultural; 
j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul 
construcţiei este o organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită 
de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire 
socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi 
reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane 
vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile 
legii; 
k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei 
calamităţi naturale. 
    (2) Consiliul  local al Comunei Puiesti acorda scutirea taxei pentru 
eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru: 
    a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, 
punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea 
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 
modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care 
realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie; 
    b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau 
natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, 
republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor 
din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu 
reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit 
legii; 
    c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 
privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
     

CAP. 5  TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ 
ŞI PUBLICITATE 
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ART. I   Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

 
(1)Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi 

publicitate în baza unui contract sau a unei alt fel de înţelegeri încheiate 
cu oricare altă persoană datorează taxa prevăzuta la art. 477 din Codul 
fiscal, la bugetul local al unităţii administrativ teritoriale în raza căreia 
persoana respectivă prestează aceste servicii de reclamă şi publicitate.  

(2)Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate se calculează prin 
aplicarea unei cote stabilită de consiliul local de 3% asupra valorii 
serviciilor de reclamă şi publicitate, prevăzută în contract, exclusiv taxa 
pe valoarea adăugată.  

 (3) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate prevăzută la alin. (1) 
se declară şi se plăteşte de către prestatorul serviciului de reclamă şi 
publicitate la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare 
celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă 
şi publicitate. 

ART. II  Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 
     (1)Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de 
afişaj pentru reclamă şi publicitate, cu excepţia celei care intră sub 
incidenţa Capitolului V, alin. 1, datorează plata taxei anuale prevăzute în 
prezentul articol către bugetul local al comunei în raza căreia este amplasat 
panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă. 
         (2)Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se 
calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii 
de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu 
suma stabilită de consiliul local, astfel: 
    a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o 
activitate economică, suma este de  32 lei, inclusiv; 
    b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj 
pentru reclamă şi publicitate, suma este de  23 lei, inclusiv. 
        (3)Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează 
pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an 
calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate. 
       (4)Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte 
anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie 
inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată 
aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de 
până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 
       (5)Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 
publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de 
zile de la data amplasării structurii de afişaj. 
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       (6)Scutiri de la plata taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi 
publicitate: 
       a)Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în 
scop de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia 
cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice. 
       b)Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează 
pentru afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate 
amplasate în interiorul clădirilor. 
       c)Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică 
pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de 
avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate 
publică şi educaţionale. 
       d)Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi 
publicitate pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt 
destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate. 
 

 
CAP. 6   IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

ART.I   Definirea impozitului 
 

    (1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie 
sportivă sau altă activitate distractivă în raza administrativa a Comunei 
Puiesti are obligaţia de a plăti un impozit denumit in continuare impozit pe 
spectacole. 
    (2) Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al Comunei Puiesti. 
 

ART. II  Calculul impozitului 
 

    (1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la 
suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. 
    (2) Consiliul  local al Comunei Puiesti hotărăste cota de impozit după 
cum urmează: 
    a)  2%, pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert 
filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la 
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau 
internaţională; 
    b)  5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la 
lit. a). 
    (3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor 
nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri 
caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării 
biletelor de intrare sau a abonamentelor. 
    (4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în 
conformitate cu prezentul articol au obligaţia de: 
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    a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul 
de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale ; 
    b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă 
loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare 
şi/sau abonamente; 
    c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu 
încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau 
abonamente; 
    d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele 
primite de la spectatori; 
    e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale, documentele justificative privind calculul şi 
plata impozitului pe spectacole; 
    f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, 
avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care 
sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor 
Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 
contrasemnate de Ministerul Culturii şi Ministerul Tineretului şi Sportului. 
 
 
 

ART. III   Scutiri 
    Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata 
impozitului pe spectacole. 
 
 

ART. IV  Plata impozitului 
 

    (1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, 
a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul. 
    (2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de 
a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a 
impozitului pe spectacole. Formatul declaraţiei se precizează în normele 
elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 
    (3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru 
calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la 
timp a impozitului. 

 
 

CAP.  7  ALTE TAXE LOCALE 
 

(1) Consiliul local instituie taxa zilnică pentru utilizarea temporară a 
locurilor publice de pe raza comunei de către persoane fizice şi juridice – 
13 lei ron /zi. În cazul în care anumite persoane fizice sau juridice 
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folosesc în mod regulat în cursul unei luni locurile publice de pe raza 
comunei pentru desfacerea comerţului stradal se stabileşte o taxă lunară 
de 50 lei /lună.                 

(2) Consiliul local instituie taxa pentru deţinerea sau utilizarea 
echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc 
infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt 
utilizate de 0,10 lei/zi     

 (3)Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă 
este în cuantum de 500 lei și se face venit la bugetul local. 
 (4) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau 
de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliul local, consiliul local 
stabileşte o taxă de 32 lei. 

 
CAP. 8  TAXE SPECIALE 

ART. I  Taxa speciala P.S.I                        
               (1)Se constituie taxă specială P.S.I. în valoare de 40 lei 

ron/gospodărie pentru susţinerea serviciului public de pază şi protecţie 
a bunurilor cetăţenilor precum şi pentru intervenţiei în caz de incendiu 
sau calamităţi. 

   (2)În cadrul serviciului de pază ,personalul angajat va avea atribuţii 
precise pe linie de P.S.I. 

      (3)Personalul care participă activ la stingerea incendiilor cu o durată 
mai mare de 2 ore şi risc major va fi recompensat din fondul constituit 
conform art.1 cu suma de 50 lei ron/oră. 

  (4) Personalul încadrat în baza contractelor civile de voluntariat 
pentru situaţii de urgenţă va fi scutit de plata taxei de 40 lei/ gospodărie 
indiferent dacă este sau nu proprietarul gospodăriei în care locuieşte. 

  (5)Taxa pentru intervenţia cu autospeciala P.S.I. din dotare pentru 
comunele limitrofe este de 500 lei ron/intervenţie. 

  (6)Taxa specială de 500 lei /intervenţie se aplică atât persoanelor 
fizice cât şi celor juridice pentru intervenţia autorizată la acţiunile de 
incendiere controlată a suprafeţelor de teren acoperite de resturi vegetale. 

   (7) Taxa specială de salubrizare în cazul persoanelor fizice este de 
5,00 lei/lună/persoană iar în cazul persoanelor juridice (agenții economici, 
sedii de firmă sau puncte de lucru înființate pe plan local ) este după cum 
urmează: 
 
-activități de comerț cu amănuntul* 300 lei/an 
-activități de producție agricolă* 300 lei/an 
-farmacii și cabinete medicale* 200 lei/an 
-ateliere de confecții , prelucrarea 150 lei/an 
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lemnului, etc.* 
-ateliere mecanice* 100 lei/an 
*) se referă la deșeuri menajere 

 
 
ART. II  TAXE PENTRU ACTIVITĂŢI AUTOFINANŢATE 

             -lei ron- 
- chirie locuinţe 150/lună 

- prestări servicii xerox 0,5/ pag. 

                    
(8) Tarif  pentru transport copii cu microbuzul din dotare atunci când 

transportul se efectuează pentru activităţi neprevăzute în programa  
şcolară se stabileşte la 2,00 lei/km.  
 (9) Pentru lucrările executate cu autogrederul din dotarea Primăriei se 
percep următoarele tarife: 
-închiriat autogreder : 
a. pentru lucrări de interes local, tariful orar de funcţionare va fi de 200 
lei /ora de funcţionare 
b. în cazul contractelor de prestări servicii executate cu terţi se 
împuterniceşte primarul comunei Puieşti să negocieze preţul astfel încât 
să fie acoperite cheltuielile de funcţionare , întreţinere şi reparaţii ale 
utilajului precum şi pentru obţinerea unui minim profit, dar nu mai 
puţin de tariful stabilit la punctul 1. 

 
 
            ART. III Scutiri si facilitati 

      (1) Beneficiaza de o reducere de 50% din valoarea taxei de salubrizare 
stabilita, persoanele fizice care dovedesc ca locuiesc la un 
domiciliu/resedinta,altul/alta decat pe raza Comunei Puiesti pentru o 
perioada mai mare de 6 luni. 
     (2)Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare si a taxei speciale PSI: 

        (a) veteranii de razboi,vaduvele de razboi,vaduvele veteranilor de razboi 
care nu s-au recasatorit, 

        (b)persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice 
prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
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        (c) persoanele prevazute  la art. 2 lit.a),c),e) din Ordonanta de Urgenta 
a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului 
armatei participant la actiuni militare, 

        (d) persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate 
in gradul I de invaliditate,precum si copiii in varsta de 10 ani, 

 (e) Pentru gospodăriile care dețin platformă individuală de depozitare și 
descompunere a deșeurilor de natură organică realizată din materiale 
impermeabile cu un volum util de minim 4 m.c , cu respectarea prevederilor 
Ordinului Ministrului sănătății nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea 
Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, 
se acordă o reducere la plata taxei de salubrizare de 100 lei/an.” 

 
CAP. 9  SANCȚIUNI  

 
 (1)Nerespectarea prevederilor prezentei hotarâri atrage răspunderea 
disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în 
vigoare. 
      (2)Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite 
în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni: 
    a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la:                                                                           
-Cap. 1,  ART IV. , alin. (2); (6) ;(7); (11) si (12) 
-Cap. 2,  ART II., alin. (2); (5); (8) si (9) 
-Cap. 3,  ART II., alin. (2); (4); (5); (6) lit. ”b” si ”c” 
-Cap. 4,  ART I ., alin. (6) lit ”c”. 
-Cap.5,  ART. II, alin. (5) 
-Cap.6, ART.IV, alin. (1)                                                                                                                       
  b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la: 
-Cap. 1,  ART IV. , alin. (2); (6) ;(7); (11) si (12) 
-Cap. 2,  ART II., alin. (2); (5); (8) si (9) 
-Cap. 3,  ART II., alin. (2); (4); (5); (6) lit. ”b” si ”c” 
-Cap. 4,  ART I ., alin. (6) lit ”c”. 
-Cap.5,  ART. II, alin. (5) 
-Cap.6, ART.IV, alin. (1)                                                                                                                       
   (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de 
la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 
696 lei. 
   (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare 
la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 
325 lei la 1.578 lei. 
    (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor 
prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%. 
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    (6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către 
primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei 
publice locale. 
    (7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin 
hotărârea  consiliului local. 
    (8) Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
  
 
 
 
 
   Președinte de ședință, 
         Consilier local,  
    Manea Adrian -Florin                         Contrasemnează, 
                            Secretar, 
                           Voicu Vali  
 


